
 

 

Resultados apuramento custos médios reais das respostas sociais em 2017 
 

O Compromisso de Cooperação para o Setor Social e 

Solidário, Protocolo para o biénio 2017-2018, previa a 

criação de um GT – Grupo de Trabalho “para estudo e 

definição prospetiva dos custos técnicos das respostas 

sociais e proposta de um modelo de financiamento 

duradouro correspondente, considerando 

designadamente uma estrutura de custos estimados 

como adequados para o bom funcionamento das 

respostas sociais, bem como a estrutura de custos 

atual, devendo o trabalho ser desenvolvido com a 

disponibilização de toda informação relevante”. Este 

grupo de trabalho iniciou funções apenas em 

dezembro de 2018 e é constituído pelos 

representantes das Instituições Sociais (CNIS, União 

das Misericórdias, União das Mutualidades e 

CONFECOOP), pela Direção-Geral da Segurança 

Social, pelo Instituto da Segurança Social, I.P. e pelo 

Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério 

do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

No âmbito dos trabalhos a desenvolver, a CNIS 

solicitou a participação das associadas com 

disponibilização de informação para apuramento 

dos custos médios reais das respostas sociais 

identificadas na cláusula II, do Anexo I, do referido 

Compromisso de Cooperação, verificados no ano de 

2017. 

Agradecendo desde já a disponibilidade das 

associadas que participaram neste trabalho, a CNIS 

apresenta abaixo os resultados apurados e 

apresentados em sede de GT. 

 

Resposta Social 
Custo médio real 
utente/mês 2017 

apurado 

Comparticipação 
Compromisso 

Cooperação 2017 

% 
Comparticipação 

SS no custo médio 
real apresentado 

Creche   403,78 € 258,91 € 64% 

Creche Familiar - até 4 crianças 313,48 € 217,55 € 69% 

CATL Funcionamento clássico sem almoço 202,20 € 66,77 € 33% 

CATL Funcionamento clássico com almoço 242,75 € 83,27 € 34% 

CATL Extensão de horário e interrupções letivas 
sem almoço 

177,38 € 44,35 € 25% 

CATL Extensão de horário e interrupções letivas 
com almoço 

204,12 € 69,78 € 34% 

Lar de infância e juventude (LIJ) 1 440,84 € 700,00 € 49% 

Centro de atividades ocupacionais (CAO) 633,27 € 509,21 € 80% 

Lar residencial 1 243,45 € 1 004,92 € 81% 

Estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) 1 080,58 € 374,91 € 35% 

Centro de dia - dias úteis 440,52 € 110,71 € 25% 

Centro de convívio 122,81 € 53,86 € 44% 

Serviço de apoio domiciliário (SAD) - dias úteis 446,53 € 254,90 € 57% 

Centro de noite 471,48 € 268,18 € 57% 

Centro de apoio à vida - atendimento e 
acolhimento 

863,00 € 530,47 € 61% 

 
 
A informação recolhida pela CNIS foi ainda essencial 
para a definição de uma proposta de metodologia de 
cálculo dos custos técnicos das respostas sociais, que 
será igualmente trabalhada no âmbito deste GT. 

 

A participação das associadas e a disponibilização de 
informação é essencial para o cumprimento das 
atribuições desta Confederação, pelo uma vez mais 
agradecemos toda a colaboração das Instituições que 
contribuíram para este trabalho.  
 


